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க ம் தந்த	தீஞ்சாேற,	கனிதந்த	ந ஞ் ைளேய,	கவின்ெசய்	 ல்ைல
அ ம் தந்த	ெவண்ணைகேய	அணிதந்த	ெசந்தமிேழ	அன்ேப,	கட்
இ ம் தந்த	ெநஞ் ைடயார்	 ைறேதா ம்	நின்ெனழிைல	ஈட	ழித்
வ ம் ைம	நிைனக்ைகயிேல	ெநஞ் பைதக்	 ம்ெசால்ல	வாய்ப	ைதக் ம்.	1

எ த் மகிழ்	இளங் ழந்தாய்,	இைசத் மகிழ்	நல்யாேழ,	இங் ள்	ேளார்வாய்
ம த் மகிழ்	ந ந்ேதேன,	வைரந் மகிழ்	ஓவியேம,	அன்ேப,	வன்
ெதா த் மகிழ்	ெநஞ் ைடயார்	 ைறேதா ம்	நின்ெனழிைலத்	ேதான்றா
வண்ணம்
த த் வரல்	நிைனக்ைகயிேல	ெநஞ் பைதக்	 ம்சாற்ற	வாய்ப	ைதக் ம்.	2

பண் வந்த	ெச ம்ெபா ேள,	பார்அடர்ந்த	இ ட்கடலில்	ப ந்த	மக்கள்
கண் வந்த	தி விளக்ேக,	களிப்ப ம்	ெசந்தமிேழ,	அன்ேப,	வாழ்வில்
ெதாண் வந்த	ெநஞ் ைடயார்	 ைறேதா ம்	நின்ெனழிைலத்	 ளிர்க்கா
வண்ணம்
உண் வரல்	நிைனக்ைகயிேல	உளம்பைதக் ம்	ெசால்வெதனில்	வாய்ப	ைதக் ம்.	3	

உடலியக் ம்	நல் யிேர,	உயிரியக் ம்	 ண்கைலேய,	மக்கள்	வாழ்வாம்
கடலியக் ம்	 ைவப்பாட்ேட,	கண்ணான	ெசந்தமிேழ,	அன்ேப,	நாட் ல்
ெகடலியக் ம்	ெநஞ் ைடயார்	 ைறேதா ம்	நின்ெனழிைலக்	ெக க்கப்	பா
படல்தன்ைன	நிைனக்ைகயிேல	ெநஞ் பைதக்	 ம்பகர	வாய்ப	ைதக் ம்.	4

ைவயத்தின்	பழநிலேவ,	வாழ் க்ேகார்	 த் ணர்ேவ,	மயிேல,	ேமேலார்
ஐயத்திற்	கறிெவாளிேய,	ஆடல்த ம்	ெசந்தமிேழ,	அன்ேப,	தீைம
ெசய்யத்தான்	ெநஞ் ைடயார்	 ைறேதா ம்	நின்ெனழிைலத்	தீர்க்க	எண் ம்	
ெமய்ையத்தான்	நிைனக்ைகயிேல	ெநஞ் பைதக்	 ம்விளக்க	வாய்ப	ைதக் ம்.	5
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வாணிகர்க் ம்	தமிெழன்றால்	ெவ ப் ண்ேடா?	அரசியல்சீர்	வாய்க்கப்	ெபற்ேறார்
ஆணிகர்த்த	ேப கேளா?	அ ம் லவர்	ஊைமகேளா?	இல்ல	றத்ைதப்
ேப மற்ற	யாவ ேம	உணர்வற் ப்	ேபானாேரா?	ெப வாழ்	 க்ேகார்
ஏணிெபற் ம்	ஏறாத	தமிழர்உயிர்	வாழ்வதி ம்	இறத்தல்	நன்ேற.	6

மி ேகாவில்	அறத்தைலவர்,	அறநிைலயக்	காப்பாளர்,	விழாெவ	 ப்ேபார்,
த மா 	மணம் ரிேவார்,	கல்வித ம்	கணக்காயர்,	தம்மா	ணாக்கர்,
ந மா 	நந்தமிைழ	நலி ெசய் ம்	தீயர்கேளா?	நல்வாழ்	 க்ேகார்

ம்ஆ 	 றக்கணித் ம்	தமிழர்உயிர்	வாழ்வதி ம்	இறத்தல்	நன்ேற.	7

மகிழ்ச்சிெசய	வ ங் த்தர்,	மாத்தமிைழ	மாய்ப்ப ண்ேடா?	வாய்ப்பாட்	டாளர்,
இகழ்ச்சி ற	நடப்ப ண்ேடா?	இைசப்பாடல்	ஆக் பவர்	இழிேவன்	ஏற்றார்?
நகச்சிலெசாற்	ெபாழிவாளர்	நாணற் ப்	ேபாயினேரா?	வாழ் க்	கான
கழ்ச்சியிைனப்	ேபாக்க த் ம்	தமிழ யிர்	வாழ்வதி ம்	இறத்தல்	நன்ேற.	8

ற்றெமன	வாழ்வ ேவா	தமி க்ேக	ஏெட ம்	 ட்டம்?	தீைம
மாற்றவ ம்	அச்சகத்தார்	வைகமறந் 	ேபானாேரா?	ெசால்லாக்	கத்தார்

ற் ெமாழி	ஏன் மந்தார்?	 ண்டறிக்ைக	யாள ேமா	தீயர்?	வாழ்வில்	
ஏற்ற ற	எண்ணாத	தமிழ யிர்	வாழ்வதி ம்	இறத்தல்	நன்ேற.	9

நல்லஅ ம்	ெபா ைடயார்	நந்தமிழ்க்ேகா	பைகயாவார்?	நாட் ல்	ஆைண
ெசால்லவ ம்	அரசியலார்	ெசந்தமிழ்நா	 ெவன் ம்	ெதரியார்	ேபா ம்!
வல்லவ ம்	ெபரியநிைல	வாய்த்தவ ம்	என்ெசய்தார்?	இன்ப	வாழ்வின்
எல்ைலயறிந்	 ம்தி ந்தாத்	தமிழ யிர்	வாழ்வதி ம்	இறத்தல்	நன்ேற.	10
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ஒண்டமிழ்த்தாய்	சிலம்ப யின்	 ன்ேனற்றம்	ஒவ்ெவான் ம்	உன் ன்	ேனற்றம்!
கண்டறிவாய்!	எ ந்தி 	நீ!	இளந்தமிழா,	கண்விழிப்பாய்!	இறந்ெதா	ழிந்த
பண்ைடநலம்	 ப் லைம	பழம்ெப ைம	அைனத்ைத ம்நீ	பைடப்பாய்!	இந்நாள்
ெதாண் ெசய்வாய்!	தமி க் த்	 ைறேதா ம்	 ைறேதா ம்	 த்ெத	 ந்ேத!	11

உயர்தமிழ்த்தாய்	இந்நிலத்தில்	அைடகின்ற	ெவற்றிெயலாம்	உன்றன்	ெவற்றி!
அயராேத!	எ ந்தி 	நீ!	இளந்தமிழா,	அறஞ்ெசய்வாய்!	நாம	ைடந்த
யரத்ைதப்	பழிதன்ைன	வாழ்வினிேலார்	தாழ்ைமயிைனத்	 ைடப்பாய்.	இந்நாள்

ெசயல்ெசய்வாய்	தமி க் த்	 ைறேதா ம்	 ைறேதா ம்	சீறி	வந்ேத.	12

வாழியநீ!	தமிழ்த்தாய்க் 	வ ம்ெப ைம	உன்ெப ைம!	வயிற் க்	 ற்றக்
ழின்றி	வா கின்றார்;	எ ந்தி நீ	இளந்தமிழா!	 ைறத	விர்க்க

ஆழிநிகர்	பைடேசர்ப்பாய்!	ெபா ள்ேசர்ப்பாய்!	இன்பத்ைத	ஆக் 	விப்பாய்!
ஊழியம்ெசய்	தமி க் த்	 ைறேதா ம்	 ைறேதா ம்	உணர்ச்சி	ெகாண்ேட.	13

உணர்ந்தி க	தமிழ்த்தாய்க் 	வ ம்தீைம	உனக் வ ம்	தீைம	அன்ேறா!
பிணிநீக்க	எ ந்தி 	நீ	இளந்தமிழா,	வரிப் லிேய,	பிற்ைற	நா க்
கணிெசய் ம்	இலக்கியம்ெசய்!	அறத்ைதச்ெசய்!	வி தைலெகாள்	அழ 	நாட் ல்!
பணிெசய்வாய்	தமி க் த்	 ைறேதா ம்	 ைறேதா ம்	பழநாட்	டாேன.	14

எ ெசய்ய	நாட் க்ேக	எனத் த்த	சிங்கேம!	இன்ேற,	இன்ேன,
நாைள	உண்டாக்கித்	தமிழ்காப்பாய்	 த் ணர்ைவக்	ெகாணர்வாய்	இங்ேக

அதிர்ந்ெத க!	தமி க் த்	 ைறேதா ம்	 ைறேதா ம்	அழ 	காப்பாய்!
இ தான்நீ	ெசயத்தக்க	எப்பணிக் ம்	 தற்பணியாம்	எ க	நன்ேற.	15
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ஒ வானில்	பன்னிலவாய்	உயர்தமிழப்ெபண்கெளலாம்	எ க!	உங்கள்
தி வான	ெசந்தமிழின்	சி ைமயிைனத்	தீர்ப்பெதன	எ க!	நீவிர்,
ெப மானம்	காப்பதற் 	வாரீேரல்	உங்கள் தற்	பிைறேய	நா ம்!
ம மலர்வாய்த்	தாமைர ம்	கனி த ம்,	நன்ெனஞ் ம்	வாட்டம்	எய் ம்!	16	

நகர்ேநாக்கிப்	ப ந்ேதாைக	நாடகத் 	மாமயில்கள்	நண்ணி	யாங் ப்
பகர்கின்ற	ெசந்தமிழின்	பழிநீக்கப்	ெபண்கெளலாம்	பறந் 	வாரீர்!
மி மானம்	காப்பதற் 	வாரீேரல்	ெவண்ணில 	 கஞ்	 ங் ம்
மகிழ்வான	மலர்க்கண்ணம்	வாய்ைம ளம்	வாட்ட ம்	மலர்க்கண்	நா ம்.	17

தண் ன் ம்	 திேயாேர!	தமிழ்த்ெதாண்ெடன்	றால்இளைம	தைன	எய்	தீேரா?
வண் ன் ம்	சிற்ற யால்	மண் ந ம்	ெபா சித ம்	ெபாதிைக	தன்னில்
பண் ன் ம்	தி வ யால்	பச்ைசமயில்	ேபால்வந் 	தமிழர்க்	காவி
ெகாண் ன்றி	வ ந்தமிழ்த்தாய்	ெகாண்ட ைற	தவிர்ப்பதற் க்	 தித் 	வாரீர்!	18

பிரம் வைள	ெமய் ைடயீர்	ஆ யிரில்	வாரியிட் ப்	பிைசந்த	தான
உரம்ெபய்த	ெசந்தமி க்	ெகான்றிங் 	ேநர்ந்தெதன	உைரக்கக்	ேகட்டால்
நரம்ெபல்லாம்	இ ம்பாகி	நனெவல்லாம்	உணர்வாகி	நண்ணி	 ேரா!
இரங் நிைல	ெகாண்டதமிழ்	ஏற்ற ைற	தவிர்த்திடநீர்	எ ச்சி	ெகாள்வீர்.	19	

அன்ைனயிைன	எதிர்த்தார்க் ம்	அவள்ேமன்ைம	மறந்தார்க் ம்	அயர்ந்த	வர்க் ம்
மின்ைனவிழி	உயர்ந்த ேபால்	ெமய் யிைரப்	ெபற்ற ேபால்	தமிழ்ச்சாப்	பா
தன்ைன ணர்	விப்பதற் ச்	சாைரச்சிற்	ெற ம்ெபன்னத்	தமிழ்	நாட் ேர,
ன்ைனைவத்த	காைலப்பின்	ைவயாேம	வரிைச ற	 	வீேர!	20	

	



5.	�������

வாணிகர்,தம்	 கவரிைய	வைரகின்ற	பலைகயில்,ஆங்	கிலமா	ேவண் ம்?
'மா யர்ந்த	ெசந்தமிழால்	வைரக'	என	அன்னவர்க் ச்	ெசால்ல	ேவண் ம்!	
ஆணிவிற்ேபான்	 தலாக	அணிவிற்ேபான்	ஈராக	அைனவர்	ேபாக் ம்
நாணமற்ற	தல்லாமல்	நந்தமிழின்	நலம்காக் ம்	ெசய்ைகயாேமா?	21

உண த 	வி திதைனக்	'கிளப்'ெபனேவண்	 ம்ேபா ம்!	உயர்ந்த	பட் த்
ணிக்கைடக் 	'சில் ஷாப்'	எ ம்பலைக	ெதாங் வதால்	சிறப் ப்	ேபா ம்!

மணக்கவ	 ம்	ெதன்றலிேல	 ளிராஇல்ைல?	ேதாப்பில்	நிழலா	இல்ைல?
தணிப்பரிதாம்	 ன்பமி !	தமிழகத்தின்	தமிழ்த்ெத வில்	தமிழ்தா	னில்ைல!	22

'பவன்'	'மண்டல்'	 தலியன	இனிேய ம்	தமிழகத்தில்	பயிலா	வண்ணம்
அவண்ெசன் 	 ழங்கி வீர்!	ஆங்கிலச்ெசால்	இந்திெமாழி	வடெசால்	யா ம்
இவண்தமிழிற்	கலப்ப ண்ேடா	'பிராம்மணர்	கள்உண் ம்	இடம்'	இப்	ேபச்சில்
உவப் ண்ேடா	தமிழ்மானம்	ஒழிந்தி ேத	ஐயேகா	உணர்வீர்	நன்ேற	.	23

அறிவிப் ப்	பலைகெயல்லாம்	அ ந்தமிழ்ச்ெசால்	ஆக் வேத	அன்றி,	அச்ெசால்
ைறவற்ற	ெதாடராகக்	 ற்றமற்ற	ெசால்லாக	அைம 	மாயின்

ம வற் த்	திகழாேளா	ெசந்தமிழ்த்தாய்?	தமிழ்மக்கள்	மகிழ்ந்தி	டாேரா?	
றி ற்ற	மறவர்கேள!	இப்பணிைய	 ப்பதற்ேகார்	 ட்டம்	ேவண் ம்.	24	

ேபச்சா ம்	எ த்தா ம்	பாட்டா ம்	 த்தா ம்	பிறர்	உவக்க
ஓச் கேவ	மணி ர !	வீதிெயல்லாம்	வரிைச ற	உலவா	நிற்பீர்!
ஏச்சா ம்	எதிர்ப்பா ம்	வ கின்ற	இன்ன க் ள்	இன்ப	ெவள்ளம்
பாய்ச்சாேதா	ெபா த்ெதாண் ?	ைபந்தமிழ்க் ச்	ெச ம்ெதாண் 	ப க	வாரீர்.	25
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கல் ரித்தைலவைர	நான்	ேகட்கின்ேறன்	கனிதமிழின்	ேபைரச்	ெசான்னால்
ெசால் றிப்	ேபாகாேதா!	வா றிப்	ேபாகாேதா!	 ய்	தமிழ்க்
வல் றாய்	வாய்த்தீேரா?	வளம்ெசய் ம்	எண்ணெமனில்,	நீர்	பிறந்த
நல் ரின்	நன்ெமாழியால்	அல்லா 	நடந்தி ேமா	நவில்வீர்	இன்ேற.	26

வரிப்பணத்ைத	வழங்கி ேவார்	வாய்ப்பளிக்க	 ந்தி ேவார்	தமிழர்	அன்ேறா?
இ ப் ம்	அ வ க் ம்	யாைரயா	ேவர்?	தமிைழ	மறப்ப	 ண்ேடா?
நரிப்பிணத்ைத	நரி ந்தின்	னாெதன்ப	தறியீேரா?	நம்மா	னத்ைத
எரிப்பதற் த்	தி ளேமா?	எழிற்பள்ளிக்	கணக்காயர்	தைலைமேயாேர.	27

தமிழ்நாட் ன்	உப்ைபத்தின்	றீரன்ேறா	கணக்காயர்	தந்ைத	மாேர!
தமிழ்நாட் ல்	தமிழர்களின்	தன் ணர் 	நாட் வைதத்	தவிர்ப்பீ	ராயின்
உமிழாேதா,	வ த்தாேதா	உம்ைமேய	உம்ம ைம	உள்ளச்	சான்ேற?
அ ட்ட	நஞ் ட் 	அகமகி ம்	தா ண்ேடா	அ ைமச்	ேசய்க்ேக?	28

ப ப்பாரின்	தமிழ்ச் வ 	பரிந்தா ம்	அரசியலார்	 வி	ேனாேர,
த ப்பாகிப்	ேபாவ ண்ேடா	உம் ள்ளம்?	தமிெழன் ம்	வடெசால்	என் ம்
வ ப்பாக்கி	ேநாக்கிட ம்	மாட் ேரா?	ெசந்தமிழின்	பைகவரின்	வால்
பி ப்பாரின்	 ைணயில்இ ம்	பிைழப்பீேரா,	மறவர்தமிழ்ப்	ெபரிய	நாட் ல்?	29

தமிழ்நைடயில்	நயம்ேவண் ன்	தமிழ்நாட் ன்	நைட ைறையத்	தமிழ்நாட்	டாைர
அைமயவைர	தல்ேவண் ம்!	அவ்வாற்றால்	அைம ற்ற	 வ 	தன்ைன
உைமமறந் 	ம க்காதீர்	உமிையப்ேபாய்	ஒப்பாதீர்	இன் ம்	ேகளீர்
தமிழ்த வாச்	 வ தைன	தணல்த வா	திராதினிேமல்	தமிழ்நா	ெடங் ம்.	30
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ெத ங் தமிழ்	நாட் னிேலன்?	ெசத்தவட	ெமாழிக்கிங்ேக	என்ன	ஆக்கம்?
இலங் ம்	இைசப்	பாட் க்கள்	பிறெமாழியில்	ஏற்ப த்த	இைசய	லாேமா?
நலங்கண் ர்	தமிழ்ெமாழியால்	நற்றமிைழ	ஈடழித்தல்	நன்ேறா?	சின்ன
விலங்க தான்	ேசாறிட்டான்	ேமற்காட் ம்	நன்றிையநீர்	ேமற்ெகாள்	ளீேரா?	31

ெபா ைமயிேல	கிைடத்திட்ட	ெசல்வாக்ைக	இனநலத் க்	காக் 	ேவாைர	
இ வைரக் ம்	மன்னித்த	எழில்தமிழர்	இனிப்ெபா ப்பார்	என்ப	தில்ைல!
திகா ம்	ேமற்ெசல் ம்	அ த்தப 	கீேழதான்	வந் 	ேச ம்.

அ வியற்ைக!	மைலக்காதீர்!	அறி நாள்	இ !	ெகா ைம	அழிந்ேத	தீ ம்	32

அரசியலார்	அறிக்ைகயி ம்	 வ யி ம்	தமிழ்ப்ெப ைம	அழித்தி	டக்ைக
வரிைசெயல்லாம்	காட் வேதா?	வடெமாழி ம்	பிைழத்தமி ம்	ெப கி	விட்டால்
வ நாளில்	தமிழழி ம்	வடெமாழிேம	ேலாங் ெம ம்	க த்ேதா?	நாட் ல்
தி டர்கைள	வளரவி ம்	ஏற்பாேடா?ெசல் ப 	ஆகா	திங்ேக.	33

தி டர்கள்	ஜாக்கிரைதஇைதத்	தி ட ண் 	விழிப்ேபா 	 ங்கள்	என்றால்
வ ந்தீைம	என்ன?நியா	யஸ்தலத்ைத	அறமன்றம்	எனில்வாய்க்	காேதா?
அ வ க் ம்	ெநஞ் ைடயார்	அ வ க் ம்	ெசய ைடயார்	அன்ேறா	இந்தக்
க வ க் ம்	விைனெசய்வார்.	கலப்பாலில்	 ளிநஞ் ம்	கலத்தல்	ேவண்டாம்.	34

அரசியலார்	அ வலகம்	அறமன்றம்	இங்ெகல்லாம்	அ வல்	ெபற்றீர்
உைரயைனத் ம்	ஆங்கிலேமா?	உணர்விைலேயா?	ஒ க்கந்தான்	இ ெவன்	பீேரா?
வ ம்நாட் ப்	 றத்தவரின்	தமிழ்ப்ேபச் ம்	பி ப்பதில்ைல	வண்ட	மிழ்ேசர்	
தி நாட் ற்	பிறந்ேதாெமன்	ெறண் வ ம்	இல்ைலஇனித்	தி ந் 	வீேர.	35
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தமிழாய்ந்த	தமிழன்தான்	தமிழ்நாட் ன்	 தலைமச்சாய்	வ தல்	ேவண் ம்.
தமிழ்ப்பைகவன்	 தலைமச்சாய்த்	தமிழ்நாட் ல்	வாரா 	த த்தல்	ேவண் ம்.
நைமவளர்ப்பான்	நந்தமிைழ	வளர்ப்பவனாம்!	தமிழ்அல்லால்	நம் ன்	ேனற்றம்
அைமயா .	சிறி ம்இதில்	ஐயமில்ைல,	ஐயமில்ைல	அறிந் 	ெகாண்ேடாம்.	36

தமிெழங்ேக!	தமிழன்நிைல	என்னஎனத்	தாமறியாத்	தமிழர்	என்பார்
தமிழர்நலம்	காப்பவராய்	அரசியலின்	சார்பாக	வர 	யன்றால்	
இைமப்ேபா ம்	தாழ்க்காமல்	எவ்வைக ம்	கிளர்ந்ெத தல்	ேவண் ம்!	நம்மில்
அைமவாக	ஆயிரம்ேபர்	அறிஞர்உள்ளார்	என ரசம்	ஆர்த் ச்	ெசால்ேவாம்.	37

நகராட்சி	சிற் ரின்	நல்லாட்சி	மாவட்ட	ஆட்சி	என்
கல்கின்ற	பலஆட்சிக்	கழகங்கள்	எவற்றி ேம	 கநி	ைனப்பார்
த லைம	 றிக்கின்ற	சான் தர	ேவண் ெமனச்	சட்டம்	ெசய்தால்
அக மன்ேறா	தமிழ்நாட் ன்	அல்லெலலாம்?	அல்லாக்கால்	அைமதி	 ண்ேடா?	38

தமிழறியான்	தமிழர்நிைல	தமிழர்ெநறி	தமிழர்களின்	ேதைவ,	வாழ்
தைமயறிதல்	உண்ேடா?எந்	நா மில்ைல!	தமிழறியான்	 ைவேய	காணான்!
ைம ைமயாய்	அரசியல்சீர்	 மந்தவர்கள்	இ வைரக் ம்	ெசான்ன	 ண்ேடா	

தமிழ்க்கல்வி	தமிழ்நாட் ல்	கட்டாயம்	என்பெதா 	சட்டம்	ெசய்ய?	39

ஆங்கில ல்	அறி க் ச்	சான்றி ந்தால்	அ ேபா ம்	அ வல்	பார்க்க!
ஈங் ள்ள	தமிழர்ெநறி	அவர்க்ெகன்ன	ெதரிந்தி க் ம்?	இ 	மன்றி,
மாங்காட் ச்	ெசவிடெனதிர்	வ கட் 	ஊைமயைர	ைவத்த	ைதப்ேபால்
தீங்கற்ற	தமிழறியான்	ெசந்தமிழ்நாட்	ட வலின்ேமற்	ெசல்ல	லாேமா?	40
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தமிழ்ப் லவர்	ஒன் ப ம்	நன்னாேள	தமிழர்க் ப்	ெபான்னா	ளா ம்!
தமிழ்ப்ெப ல்	ஒன்ேற ம்	ஒற் ைமையத்	தைடெசய்யக்	கண்ட	 ண்ேடா?
தமிழ்ப் லவர்	தமக் ள்ேள	மா பட்ட	தன்ைமயினால்	இந்நாள்	மட் ம்
தமிழ்ப்ெப நா	டைடந் ள்ள	தீைமயிைனத்	தமிழறிஞர்	அறிகி	லாேரா?	41

ஒல்காதெப ம்	 கழ்த்ெதால்	காப்பிய ம்,	நன் ம்	தமிழர்க்	ெகல்லாம்
நல்கரிய	நன்ைமெயலாம்	நல்கினஎன்	றால்நா ம்	நன்றி	ெசால்ேவாம்.
ெசல்பல ற்	றாண் ெசல	அவ்வி ல்	தி வ யில்	 திய	 ற்கள்
பல்காேவல்	இ ற் ம்	பழிேய!நம்	 லவர்க் ம்	பழிேய	யன்ேறா?	42

தனித்தியங்கத்	தக்கெதனத்	தமிழ்பற்றித்	தமிழ்ப் லவர்	சாற் 	கின்றார்.
இனித்தி ம்அவ்	வி லில்	வடெமாழிஏன்?	வடஎ த் க்	ெகா ங் 	தான்ஏன்?
தனித்தமிழில்	இந்நாட் த்	தக்க க்	காப்பியம்,நன்	 ல்இ	யற்ற
நிைனப்பாேரல்	நம் லவர்	நிலவாேவா	ஆயிரம் ல்	தமிழ	கத்ேத.	43	

ைமெப 	சமயெம ம்	களர்நிலத்தில்	நட்டதமிழ்ப்	ெப ல்	எல்லாம்
இ வைரக் ம்	என்னபயன்	தந்தெதன	எண் ைகயில்	நான் 	ேகா ப்
ெபா வான	தமிழரிேல	ெபான்னான	தமிழ்ெவ த்தார்	ெப ம்பா	ேலாராம்!

ற்கள்	 க்க த்தால்	ெபா வைகயால்	தரேவண் ம்	 லவ	ெரல்லாம்.	44

ேசாற் க்ெகன்	ெறா லவர்	தமிழ்எதிர்ப்பார்	அ வீழ்வார்!	ெதாைகயாம்	ெசல்வப்
ேபற் க்ெகன்	ெறா லவர்	சாஸ்திர ம்	தமிழ்என்ேற	ேபசி	நிற்பார்!
ேநற் ச்ெசன்	றார்ெநறிேய	நாம்ெசல்ேவாம்	எனஒ வர்	நிகழ்த்தா	நிற்பார்!
காற்றிற்ேபாம்	பதராகக்	காட்சியளிக்	கின்றார்கள்	 லவர்	சில்ேலார்!	45
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சீவல்லபர்	தி வள்	 வரானார்	என்ெறா வர்	ெசப்ப	 ற்றார்!
நாவன்ைம	என்ப ம்	ெசந்தமிைழ	நலிப்பதற்ேகா?	நாணி	லாேரா?
பாவளிக் ம்	 ைவ ம்	ப கிவிட்ட	தா ைரக் ம்	ஒ வர்	ெசால்வார்,
ேகாைவயிட்ட	கம்பன 	ெசய் லிேல	 க்கா ம்	ேகாணல்	என்ேற!	46

கம்பனார்	பதிேனாரா	யிரம்பாட் ல்	 க்கா ம்	கழித் ப்	ேபாட்
நம்பினால்	நம் ங்கள்	இைவதாம்கம்	பன்ெசய் ள்	எனஅச்	சிட் 	
ெவம் மா	றளிக்ைகயி ம்	ேமவாத	ெசயல்இதைனச்	ெசய்ய	இந்தக்
ெகாம்பன்யார்	எனக்ேகட்க	ஆளில்ைலயா	 லவர்	 ட்டந்	தன்னில்?	47

'வாட்டடங்கண்'	'கற்றைர'ைய	வாள்த்தடங்கண்	கல்த்தைரஎன்	ெற தி	 ன்ைனப்
பாட் னிேல	ெப ம்பிைழையப்	பல் விப்பா	 க் மணிப்	பண் 	தர்கள்
சாட்ைடெகா த்	தறிக்ைகவிடத்	தாள்ஒன் ம்	அற்ற ேவா!	தமக் ச்	ேசா
ேபாட் வார்	ஒப் கிலார்	எ ங்க த்ேதா	மானமற்ற	ேபாக் த்	தாேனா!	48

வடெமாழி ம்	ெதரி ம்எனப்	ெபாய் றி	வடெமாழிக் 	வாய்ப் ம்	நல்க
வடெமாழியா	ைனக்ெகாண் 	ெமாழிெபயர்த் 	வ வார்க் 	வண்ட	மிழ்ச்சீர்
ெக வதிேல	கவைலயில்ைல.	ஆரியைர	ஆதரித் க்	கிடப்ப	ெதான்ேற
நைட ைறயில்	நலன்விைளக் ம்	என் ெமா 	மடைமயிைன	ந க்க	ேவண் ம்.	49

அரசினரின்	ெமாழியாக,	அரசியலார்	ெமாழியாக,	அரசியல்	சார்
வரிைச 	சட்டமன்றின்	ெமாழியாக,	ைவயம்அறி	ெமாழிய	தாகத்
தி மலிந்த	தமிழ்ெமாழிதான்	ஆ ம்வைக	நம் லவர்	ேசர்ந் 	ெதாண்
ரிகஎன	ேவண் கின்ேறாம்	ெபாழிகஎன	ேவண் கின்ேறாம்	ெபான்ம	ைழதான்!	50
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அன்ைனதந்த	பால்	ஒ ம்	 ழந்ைதவாய்	ேதன்	ஒ க	அம்மா	என்
ெசான்ன ம்	தமிழன்ேறா!	அக் ழந்ைத	ெசவியினிேல	ேதாய்ந்த	தான
ெபான்ெமாழி ம்	தமிழன்ேறா!	 தி தி	தாய்க்கண்ட	ெபா ளி	ேனா
மின்னிய ம்	தமிழன்ேறா!	விைளயாட் க்	கிளிப்ேபச் ம்	தமிேழ	யன்ேறா!	51

வானத் 	ெவண்ணில ம்	ைவயத்தின்	ஓவிய ம்	த ம்	வியப்ைபத்
ேதெனாக்கப்	ெபாழிந்த ம்	தமிழன்ேறா!	ெத வி 	மக்கள்	தந்த
ஊ க் ள்	உணர்ேவ ம்	தமிழன்ேறா!	ெவளிேய ம்	உள்ளத்	 ள் ம்
தான்நத் ம்	அைனத் ேம	காட்சித ம்	வாயிெலலாம்	தமிேழயன்ேறா!	52

தி மிக்க	தமிழகத்தின்	 ம்பத்தீர்!	இல்லறத்தீர்!	ெசந்த	மிழ்க்ேக
வ மிக்க	தீைமயிைன	எதிர்த்தி வீர்	ெநஞ்சா ம்	வாய்ெமய்	யா ம்!
ெபா ள்மிக்க	தமிழ்ெமாழிக் ப்	 ரிந்தி வீர்	நற்ெறாண் ;	 ரியீ	ராயின்,
இ ள்மிக்க	தாகிவி ம்	தமிழ்நா ம்	தமிழர்களின்	இனிய	வாழ் ம்!	53

காக்ைக	'கா'	என் தைனக்	காப்பாற்றச்	ெசால் ம்!ஒ 	க 	கில்தான்,
ேநாக்கிேய	'கடமடா'	என்ேறதன்	கட ைரக் ம்!	 ண்கண்	கிள்ைள
வாய்க் ம்வைக	'அக்கா'	என்	றைழத்ததனால்	வஞ்சத் ப்	 ைன	'ஞாம்	ஞாம்'
காக்கின்ேறாம்	எனச்ெசால்லக்	க ைதஅைத	'ஏ'	என் 	க ந் 	 ம்.	54

' '	எனேவ	ைவயத்தின்	ேப ைரத் க்	 யில்	 ம்.	'வாழ்	வாழ்'	என்
நாவினிக்க	நாய்வாழ்த் ம்.	நற்ேசவல்	'ேகா'	என் 	ேவந்தன்	ேபைரப்
பாவிைசத்தாற்	ேபாலிைசக்க,	வ ம்காற்ேறா	'ஆம்'	என் 	பழிச் ம்!	இங்
யாவி ேம	தமிழல்லால்	இயற்ைகத ம்	ெமாழிேவெறான்	றில்ைல	யன்ேறா?	55
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உயிர்ேபான்ற	உங்கள்தமிழ்	கட க்ேக	உவப்பாதல்	இல்ைல	ேபா ம்!
உயிர்ேபான்ற	உங்கள்தமிழ்	உைரத்தக்கால்	கட ளைத	ஒப்பார்	ேபா ம்!
பயிரழிக் ம்	விட் ெலனத்	தமிழ்ெமாழிையப்	ப த்தவந்த	வடம	ைறதான்
ெசயிர்தீர	வாழ்த் தற் ம்	ேதைவயிைனச்	ெசால் தற் ம்	உத ம்	ேபா ம்!	56

ம கட் க்	ேகாயிலிேல	ேம ைடைய	இ ப்பினிேல	வரிந் 	கட் ப்
ெபா கட் 	இல்லா 	 சியி 	ைககட் ப்	பார்ப்பா	 க் ப்
ப கட் த்	தமிழெரனப்	ப க்கட் ன்	கீழ்நின் 	தமிழ்மா	னத்ைத
வ கட் 	அவன்வடெசால்	மண்ணாங்கட்	 க் வப்பீர்	'மந்த்ரம்'	என்ேற.	57

காற்ெச ப்ைபப்	பிறெனா வன்	கழிவிடத்தில்	தள்ளி ம்	ெபாறாத	உள்ளம்,
ேமற்ப த் ம்	எவற்றி க் ம்	ேமற்பட்ட	தன்ெமாழிையத்	தமிைழத்	தீேயார்
ேபாற் வதற்	 ரியெதா 	ெபா வினின் 	நீக்கிைவத்தால்	ெபா ப்ப	 ண்ேடா?
ேவற் வரின்	வடெமாழிைய	ேவர ப்பீர்	ேகாயிலிேல	ேமவி	டாேம.	58

ெசாற்ேகாவின்	நற்ேபாற்றித்	தி அகவல்	ெசந்தமிழில்	இ க் ம்	ேபா
கற்ேகாயில்	உட் றத்தில்	கால்ைவத்த	ெதவ்வா 	சகத்ர	நாமம்!
ெதற்ேகா ம்	ேதவாரம்	தி வாய்நன்	ெமாழியான	ேதனி	 க்கச்
ெசக்கா ம்	இைரச்செலன	ேவதபா	ராயணேமன்	தி க்ேகா	யில்பால்?	59

தி ப்ப யில்	நின்றப 	ெசந்தமிழில்	ெப ம்ப யார்	அ ளிச்	ெசய்த
உ ப்ப ைய	அப்ப ேய	ஊரறி ம்	ப ைரத்தால்	ப ம்	ெநஞ்சில்!
ெத ப்ப யிற்	க ைதெயனச்	ெசல் ப 	யாகாத	வடெசாற்	 ச்சல்
ெந ப்ப ைய	எப்ப ேயா	ெபா த்தி ம்	ேநர்ந்தப 	ெபா ள்	கண் ேரா!	60
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அறத்தைலவர்	ெசயத்தக்க	அறமிந்நாள்	தமிழ்காத்தல்	அன்ேறா?	தங்கள்
நிறத்தியைல	நிைலநி த்தித்	தமிழ்அழிக்க	நிைனப்பாரின்	ெசயைல,	நீவிர்
மறத்தலி ம்	ேக ண்ேடா?	மடத்தி 	ெப ம்ெபா ைளச்	ெசந்தமிழ்,	சீர்
ெபறச்ெசல 	ெசய்தலி ம்	ெபறத்தக்க	ெப ம்ேப 	பிறி 	 ண்ேடா!	61

கல்லாரின்	ெநஞ்சத்ேத	கட ள்நிலான்	என் ெமாழி	கண் 	ளீேர
நில்லாத	கட ைளநீர்	நிைலத்தி க் ம்	ப ச்ெசய்யத்	தமிழர்	நாட் ல்
எல்லா ம்	தமிழ்கற்க	என்ெசய்தீர்?	ெசயநிைனத்தால்	இயலா	ேதேயா?
ெதால்ைலெயலாம்	ேபாமா 	 ய்ைமெயலாம்	ஆமா 	ெதாண் 	ெசய்வீர்!	62

ெசந்தமிழிற்	 ப் ல்	விைளப்பதற் ச்	ெசல்வத்ைதச்	ெசல 	ெசய்தால்
நந்தமிழ்நா	 யராேதா!	நலிெவல்லாம்	தீராேவா!	ெபா ைள	அள்ளித்
தந்தாேர	 ன்னாளில்	தமிழ்நாட்டார்	உம்மிடத்தில்.	தைலைம	ேயற்
வந்தீேர	அரசியல்சீர்	வாய்ந்தாைர	வசப்ப த்தி	வாழ்வ	தற்ேகா?	63	

அறநிைலயக்	காப் க்ேக	அரசினர்கள்	அயலாைர	அைமப்பர்!	அன்ேனார்
பிறெமாழிக் த்	 ைணநின் ம்	தமிழ்ெமாழியின்	பீடழிக் ம்	ெசயல்	 ரிந் ம்,
சி ைம 	வடெமாழிக் க்	கழகங்கள்	இங்கைமத் ம்	தீைம	ெசய்வார்!
உ தி டன்	தமிழெரலாம்	ஒன் பட்டால்	எவ்ெவதிர்ப் ம்	ஒழிந் 	ேபா ம்!	64

நாட் ம்	அறநிைலயம்	ஒவ்ெவான் ம்	நற்றமிழ்க்கல்	 ரி	ஒன் ம்,
வீட் 	கழகங்கள்	நாைலந் ம்,	ேமன்ைம ம்	 லவர்	 த்
தீட் ல்	ெவளியீ 	ெசய்நிைலயம்	ஒன் மாய்த்	த ேமல்	நம்ைம
வாட் வ ம்	வ ைமநிைல	மாய்க்கவ ம்	தாழ்ைமநிைல	மாய்ந் 	ேபாேம.	65
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ேதர்வ ம்.பின்	பார்ப்பனர்கள்	வரிைச றச்	ெசங்ைககள்	ேகாத்த	வண்ணம்,
நீர்வ ங்கால்	கத் கின்ற	ெந ந்தவைளக்	 ட்டெமனக்	 ச்ச	லிட்
ேநர்வ வார்	அன்னவர்கள்	நிகழ்த் வதன்	ெபா ெளன்ன?	இனிைம	உண்டா?
ஊர்வ ந் ம்	ப இைதஏன்	விழாத்தைலவர்	உடன்ேசர்த்தார்?	ஒழிக்க	ேவண் ம்!	66

பல்லிைசகள்	ேநர் ழங்கப்	பகல்ேபா ம்	விளக்ெக ப்பக்	 திைர,	யாைன
நல்லசிறப்	பளித் வர	ந விெலா 	ேதவ யாள்	ஆட,	மக்கள்
எல்ேலா ம்	கயிறி க்க	இயங் ெமா 	ேதர்மீதில்	ஆரி	யத்ைதச்
ெசால்லி ேமார்	ெசாறிபி த்த	பார்ப்பாைனக்	 ந்தைவத்தல்	 ய்ைம	தாேனா!	67

விவாக ப	 ர்த்தெமன	ெவளிப்ப த் ம்	மணஅைழப்பில்	ேமன்ைம	என்ன?
அவாள்இவாள்	என் ைரக் ம்	பார்ப்பனரின்	அ ெதாடர்தல்	மடைம	யன்ேறா?
உவைகெபறத்	தமிழர்மணம்	உயிர்ெப ங்கால்	உயிரற்ற	வடெசாற்	 ச்சல்
கவைலயிைன	ஆக்காேதா!	மணவிழ 	காண்பவேர	கழ 	வீேர!	68

மானந்தான்	மைறந்த ேவா?	விழாத்தைலவீர்,	மணெமல்லாம்	வடெசால்	லாேல
ஆனைவயா	ெசால்லி வீர்!	அந்நாளில்	தமிழர்மணம்	தமிழ்ச்ெசால்	லாேல
ஆனெதன	அறியீேரா?	பார்ப்பான்ேபாய்	அ ைவத்த	வீட் 	ெலல்லாம்
ஊனந்தான்	அல்லாமல்	உயர்ெவன்ன	கண் விட் ர்	இந்நாள்	மட் ம்?	69

மணமக்கள்	தைமத்தமிழர்	வாழ்கஎன	வாழ்த் ெமா 	வண்ட	மிழ்க்ேக
இைணயாகப்	பார்ப்பான்ெசால்	வடெமாழியா,	தமிழர்ெசவிக்	கின்பம்	ஊட் ம்?
பணமிக்க	தைலவர்கேள,	பழிேயற்க	ேவண்டாம்நீர்!	தி ம	ணத்தில்
மணமக்கள்,	இல்லறத்ைத	மாத்தமிழில்	ெதாடங்கி க,	மல் ம்	இன்பம்!	70
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கழகத்தின்	கணக்காயர்,	தனி ைறயிற்	கல்வித ம்	கணக்கா	யர்கள்,
எ தவல்ல	ேபசவல்ல	கல் ரிக்	கணக்காயர்,	எவ ம்,	நாட் ன்

நலத்தில்	ெபா ப் ட ம்	 ன்ேனற்றக்	க த் ட ம்	உைழப்பா	ராயின்
அ தி க் ம்	தமிழன்ைன	சிரித்ெத வாள்;	அவள்மக்கள்	அ ைம	தீர்வார்!	71

நற்றமிழில்	தமிழகத்தில்	நல்ெலண்ணம்	இல்லாத	நரிக் ட்	டத்ைதக்
கற் ைவக்க	அைமப்பதி ம்	க நாைய	அைமத்திடலாம்!	அ ைம	யாகப்
ெபற்ெற த்த	மக்கள்தைமப்	ெப ம்பைகவர்	பார்ப்பனர்பால்	அ ப்ேபாம்	என்
ெகாற்றவர்க் க்	 றிட ம்	அவர்ஒப் க்	ெகாண் ட ம்	ெசய்தல்	ேவண் ம்.	72

இகழ்ச்சி ம்	பார்ப்பனனாம்	கணக்காயன்,	நந்தமிழர்	இனத் ச்	ேசைய
இகழ்கின்றான்!	நம்மவர் ன்	ேன வேரா!	தமிழ்ெமாழிைய	வடெசால்	 க்
மிகத்தாழ்ந்த	ெதன்கின்றான்!	வடெசாற் 	மகிழ்கின்றான்!	ெகா யவன்,	தன்
வ ப்பாைன	வியக்கின்றான்!	விட் ைவத்தல்	மாக்ெகா ேத!	எ ச்சி	ேவண் ம்!
73

வடெசால்இ 	தமிழ்ச்ெசால்இ 	எனப்பிரித் க்	காட் ட ம்	மாட்டான்!	நம்ேசய்
ெகடஎ ெசய்	திடேவண் ம்	அைதச்ெசய்வான்	கீழ்க்கண்ணான்!	ெகா ய
பார்ப்பான்!
ெநா ேதா ம்	வள்ர்ந்தி ம்இந்	ேநாய்தன்ைன	நீக்கா 	தமிழர்	வாளா
வி வ தான்	மிகக்ெகா !	கிளர்ந்ெத தல்	ேவண் மின்ேற	ேமன்ைம	நாட்டார்!
74

தமிழ்ப் ல்	ஆதரிப்பீர்!	தமிழ்ப்பாட்ைட	ஆதரிப்பீர்,	தமிழர்க்	ெகன்ேற
அைமந் ள்ள	க த்திைனேய	ஆதரிப்பீர்!	'தமிழ்தான்எம்	ஆவி'	என்
நைமப்பைகப்பார்	ந ங் ம்வைக	நன் ைரப்பீர்	ெவன்றி ர	ெசங் ம்	நீவிர்
உமக் ரியார்	பிறர்க்க ைம	இல்ைலெயன	உைரத்தி வீர்	மாணவர்க்ேக.	75
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கற்கின்ற	இ பாலீர்	!	தமிழ்நாட் ன்	கண்ெணாப்பீர்	கனியி	 க்க
நிற்கின்ற	ெந மரத்தில்	காய்கவர	நிைனயாதீர்.	 	ணர்வால்
ற்கண்ட	எவற்றி க் ம்	 தலான	நந்தமிைழ	இகழ்த	லின்றிக்

கற்கண்டாய்	நிைனத்தின்பம்	ைகக்ெகாண் 	வாழ்ந்தி வீர்	நன்ேற	என் ம்.	76

ஆங்கிலத்ைதக்	கற்ைகயி ம்	அயல்ெமாழிையக்	கற்ைகயி ம்	எந்த	நா ம்
தீங்கனிையச்	ெசந்தமிைழத்	ெதன்னாட் ன்	ெபான்ேனட்ைட	உயிராய்க்	ெகாள்வீர்.
ஏங்கைவக் ம்	வடெமாழிைய,	இந்தியிைன	எதிர்த்தி வீர்	அஞ்ச	ேவண்டாம்.
தீங் ைடய	பார்ப்பனரின்	ஆ தங்கள்	'இந்தி'	'வட	ெசால்'	இரண் ம்.	77

பார்ப்பான்பால்	ப யாதீர்;	ெசாற் க்கீழ்ப்	ப யாதீர்;	உம்ைம	ஏய்க்கப்
பார்ப்பான்;தீ	 றப்பார்ப்பான்	ெக த் விடப்	பார்ப்பான்	எப்	ேபா ம்	பார்ப்பான்.
ஆர்ப்பான்	நம்	நன்ைமயிேல	ஆர்வமிக	உள்ளவன்ேபால்!	நம்ப	ேவண்டாம்.
பார்ப்பானின்	ைகைய	எதிர்	பார்ப்பாைன	ேயபார்ப்பான்	தின்னப்	பார்ப்பான்.	78

தமிழின்ேபர்	ெசால்லி	மி 	தமிழரிைடத்	தமிழ்நாட் ல்	வாழ்ந்திட்	டா ம்
தமிழழித் த்	தமிழர்தைமத்	தைல க்கா	தழித் விட	நிைனப்பான்	பார்ப்பான்.
அ தாகப்	ேபசி வான்	அத்தைன ம்	நஞ்ெசன்க	நம்ப	ேவண்டாம்
தமிழர்கடன்	பார்ப்பாைனத்	தைரமட்டம்	ஆக் வேத	என் 	ணர்வீர்.	79

தமிழரின்சீர்	தைனக் ைறத் த்	தனிய ெசால்	ெசான்னா ம்	பார்ப்பான்	தன்ைன
உமிழ்ந்தி க!	மானத்ைத	ஒ சிறி ம்	இழக்காதீர்.	தமிைழக்	காக்க
இைமயள ம்	ேசாம்பின்றி	எவ க் ம்	அஞ்சா 	ெதாண் 	ெசய்வீர்.
ைமஉங்கள்	தைலமீதில்	 யர்ேபாக்கல்	உங்கள்கடன்.	 ய்தின்	வாழ்க!	80
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நா ம்வயிற்	ைறவளர்க் ம்;	வாய்ச்ேசாற்ைறப்	ெபரிெதன் 	நாட	லாேமா?
ேபாய்உங்கள்	ெசந்தமிழின்	ெப ைமயிைனப்	 ைதப்பீேரா	பாட	கர்காள்!
ேதா ந்ேதன்	நிகர்தமிழாற்	பாடாேம	ெத ங்கிைசையச்	ெசால்லிப்	பிச்ைச
ஈ ங்கள்	என்பீேரா?	மனிதைரப்ேபால்	இ க்கின்றீர்	என்ன	வாழ் !	81

ெசந்தமிழில்	இைசப்பாடல்	இல்ைலெயனச்	ெசப் கின்றீர்	மான	மின்றி;
ைபந்தமிழில்	இைசயின்ேறல்	பாழ்ங்கிணற்றில்	வீழ்ந் யிைர	மாய்த்த	லன்றி
எந்தமிழில்	இைசயில்ைல,	எந்தாய்க்ேக	உைடயில்ைல	என்ப	 ண்ேடா?
உந்தமிைழ	அறிவீேரா	தமிழறி ம்	உள்ள ேவா	உங்கட்	ெகல்லாம்?	82

ெவளியினிேல	ெசால்வெதனில்	உம்நிைலைம	ெவட்கக்ேக	டன்ேறா?	நீவிர்
கிளிேபாலச்	ெசால்வதன்றித்	தமிழ் ற்கள்	ஆராய்ந் 	கிழித்திட்	 ேரா?
ளிஎன்றால்	 லிஎன்ேற	உச்சரிக் ம்	 லியீேர	 க	ேவண்டாம்
ளியறி ம்	தமிழ்ெமாழியில்	உள்ள ேவா	பாடகர்க் ச்	ெசால்வீர்	ெமய்யாய்!	83

தமிழ்மகளாய்ப்	பிறந்தவ ம்	தமிழ்ப்பைகவன்	தைனப் ணர்ந் 	தமிழ்பா	டாமல்
மக்கரிய	 ற் தைலச்	 மப்ப ம்	நன்ேறேயா?	பார்ப்ப	னத்தி,

நமக் ரிய	தமிழ்காக்க	ஒப்பாைம	நன்றறி ம்	இந்த	நா !
தமிழ்நாட் ப்	பாடகேர!	தமிழ்பா த்	தமிழ்மானம்	காப்பீர்	நன்ேற.	84

தமிழ்ெமாழியில்	தமிழ்ப்பாடல்	மிக ண் ,	தமிழ்க்கவிஞர்	பல்ேலார்	உள்ளார்.
உைமத்தாழ் 	ப த்தாதீர்	பார்ப்பான்ெசால்	ேகட்டப 	உயிர்வா	ழாதீர்!
உைமவிலக்கிப்	பணக்காரன்	உடன்ேசர்ந் 	நலம்ெகாள் ம்	உளவன்	பார்ப்பான்!
சிமிழ்க்காமல்	விழித்தி ங்கள்	பார்ப்பாைன	நம்பாதீர்	திறைம	ெகாள்வீர்!	85
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வாய்ப்பாட் ப்	பா ேவார்	ெப ம்பாேலார்	வண்டமிழ்க் த்	தீைம	ெசய்தார்!
ேபாய்ப்பாரீர்	படக்காட்சி!	ேபாய்ப்பாரீர்	நாடகங்கள்!	ெபான்ேபால்	மிக்க
வாய்ப்பாகத்	தமிழ்ஒன்ேற	ேப கின்றார்	பா கின்றார்	வாழ்க	அன்னார்!
தாய்ப்பாலில்	நஞ்ெசனேவ	தமிழில்வட	ெமாழிேசர்த்தார்!	தவிர்தல்	ேவண் ம்!	86

தமிழ்ப் லவர்	தனித்தமிழில்	நாடகங்கள்	படக்கைதகள்	எ த	ேவண் ம்.
தமிழ்ப்பைகவர்	பார்ப்பனர்கள்	நாடகத்தில்	படக்கைதையத்	தமிழர்	எல்லாம்
இைமப்ேபா ம்	பார்த்தி தல்	இனிேய ம்	நீக்கி தல்	ேவண் ம்.	யா ம்
அைமப்பா ம்	ெசந்தமிழன்	அைதக்காண்பா	 ந்தமிழன்	ஆதல்	ேவண் ம்.	87

ஆ கின்ற	ெமல்லியலாள்	அங்ைகயிைனக்	காட் வ 	ெபா ள்	 றித்ேத
நா ம்அப்	ெபா ள் றிக் ம்	ெசால்தமிழாய்	இ ப்ப தான்	நன்றா?	அன்றித்
ேத ம்	ெபா ள்ேதான்றாத்	ெத ங் வட	ெசால்லாதல்	நன்றா?	பின்னால்
பா கின்றார்	நட் வனார்	ைபந்தமிழா?	பிறெமாழியா?	எ நன்	றா ம்?	88

த்தர்பலர்	தமக் ள்ள	தமிழ்ப்ேபைர	நீக்கிவிட் க்	ெகாள்ைக	விட் ச்
சாத்திக்ெகாள்	கின்றார்கள்	வடெமாழிப்ேபர்!	இந்திப்ேபர்!	அவற்றி	ெலல்லாம்
வாய்த்தி க் ம்	தாழ்வறியார்	 திெதன்றால்	நஞ்சிைன ம்	மகிழ்ந் ண்	பாேரா?
தாய்த்தி நா	 யர்ெவய் ம்	நாள்எந்நாள்?	தமி ய ம்	நாள்எந்	நாேளா?	89

என்ன ைமத்	தமிழ்நாட்ைட	எழிற்றமிழால்	 கேரேனா?	ெசவியில்	யாண் ம்
கன்னல்நிகர்	தமிழிைசேய	ேகேளேனா?	கண்ெணதிரில்	காண்ப	ெவல்லாம்
தன்ேனரில்	லாததமிழ்த்	தனிெமாழியாய்க்	காேணேனா?	இவ்ைவ	யத்தில்
ன்ேன ம்	ெமாழிகளிேல	தமிழ்ெமாழி ம்	ஒன்ெறனேவ	ெமாழிேய	ேனாநான்!	90
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தமிழிைசப்பாட்	 யற் பவர்	தமிழர்களாய்	இ ந்தால்தான்	தமிழ்த்ெதன்	பாங்கில்
அைம ெப ம்.	பார்ப்பன ம்	தமிழறி க்	கயலா ம்	அைமக் ம்	பாடல்,
அ ெதாத்த	தமிழின்ேமல்	எட் ைய ம்	ேவம்பிைன ம்	அைரத் ப்	 சித்
தமிழர்க்ேக	தமிழ்என்றால்	தனிக்கசப்ெபன்	றாக்கிவி ம்	தா ம்	சா ம்!	91

மனேமஈ	சனின்நாமம்	வாழ்த் வாய்	எ ம்ேவத	நாயகன்	தன்
இனிதான	பாடைலப்ேபால்	தி வதற்	கில்ைலெயனில்	இங்ேகார்	பார்ப்பான்
தனதாய்ஒன்	 ைரப்பான்.அத்	தமிழ்ப்பாட் ல்	தமி ண்ேடா?	எள்ளின்	 க்கத்
தைனயி ப்பின்	இர தைன	'ரா'	என்ேற	சாற்றியி ப்	பான்அப்	பாட் ல்!	92

ெசந்தமிழில்	அன் ைடயார்	சிலபார்ப்பார்	இ ந்தா ம்	அவைர,	மற்றச்
ெசந்தழற்பார்ப்	பார்ெக க்கப்	பார்ப்பார்	இத்தமிழ்வாழப்	பாரார்	அன்ேறா!
அந்தமிழால்	உடல்வளர்ப்பார்	ஆரியந்தான்	தமெதன்பார்,	ஆரி	யத்தில்
இந்தவரி	என்னஎனில்	யாம்அறிேயாம்	எம்பாட்டன்	அறிந்தான்	என்பார்!	93

மைறஅறியார்	எனி ம்அவர்	மைறயவராம்	என் ைரப்பார்!	இலக்க	ணத்தின்	
ைறயறியார்	எனி ம்அவர்	 யதமிழ்	எ த்தாளர்	என் 	ெசால்வார்!
ைற ைடயார்	எனி ம்அவர்	 தித்தி வார்	யாம்ேமேலார்	 ட்டம்	என்ேற!

அைற மிைவ	ெப ந்தமிழர்	ஆழ்ந்தெந ந்	 க்கத்தின்	பயேன	அன்ேறா!	94

இயற்ைகஎழில்	என்ெனன்ன?	இனியதமிழ்	நாட் ன்சீர்	என்ன?	மற் ம்
ெசயற்கரிய	நந்தமிழர்	என்ெனன்ன	ெசய்தார்கள்?	ெசந்தமிழ்க்	காம்
யற்சிஎைவ?	நாட் ற் 	 ப்பெதன்ன?	இைவயைனத் ம்	தனித்த	ைமந்த

வியத்த ெசந்	தமிழாேல	ெவல்லத் த்	ெதன்	பாங்கில்	பாடல்	ேவண் ம்.	95
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மற்ேபார்க்ேக	அஞ்சி ேவாம்	ஆயி ம்யாம்	வன்ைமமி 	தமிழர்	நாட் ல்
ெசாற்ேபா க்	கஞ் கிேலாம்	என்றாராம்	ஒ தியார்	அவர்க் ச்	ெசால்ேவன்
கற்ேபாரின்	ப த்தறிைவக்	கவிழ்க்கின்ற	ஒ க்கமிலாக்	கைதையத்	தாங்கி
நிற்பா ம்	நிற்பாேரா	நின்றா ம்	வீழாேரா	ெந ங்	காலின்றி?	96

சமயெம ம்	 ைளயிேல	தமிழ்நட்டால்	 ைளயாெதன்	றறிந்தி	 ந் ம்
சமய ல்	அல்லா 	வழியறியாத்	தமிழ்ப் லவர்	சமயம்	ேபசித்
தமிழ்அழிப்பார்	எனி ம்அவர்	தமிழ்வளர்ப்ேபாம்	என் ைரத் த்	தைம	வியப்பார்.
தமிழ்வளர்ச்சி	தைடப்பட்டால்	தம்வளர்ச்சி	உண்ெடன் ம்	நிைனப்பார்	சில்ேலார்!	97

பணம ப்பி	வாரீர்எனில்	பயண ம்	தமிழ்ப் லவர்	ஊரில்	வந்
ெமாணெமாெணனக்	கட ளரின்	 ச்ெசயலில்,	ெபாய்ப்ேபச்சில்	 க	ைவப்பார்
கணகெணனத்	தமிழ்க்கல்வி	கட்டாயம்	ெசயத்தக்க	க த் ம்	ெசால்லார்
தணியாத	சமயெமா 	சாதிெய ம்	தீயில்ெநய்ையச்	சாய்த் ச்	ெசல்வார்.	98

ெமாழியழிப்பான்	தைனப்பற்றி	ஒ ெமாழி ம்	ெமாழிவதில்ைல	ெமாழிந்தால்
பார்ப்பான்
விழிேநா ம்	எனந ங்கி	ெவண்ணீற் ப்	பதிகத்ைத	விரித் ச்	ெசால்லிப்
பழியாகத்	தன்தாையப்	 ணர்ந்தாைனச்	சிவன்உவந்த	பாங் ம்	 றி
ஒழிவார்கள்.	தமிழ்ெமாழிைய	ஒழிப்பாைர	ஒழிப்பதன் ன்	ஒழியா	தின்னல்!	99

உல க் த்	தமிழ்ெமாழியின்	உயர் தைனக்	காட் வ 	ெசாற்	ெப க்காம்!
கலகத்ைதச்	சமயத்ைதக்	கழ வைதக்	காதா ம்	ேகட்க	ேவண்டாம்.
சிலகற்றார்	பலகற்க	வி ம் ம்வைக	ெசயல்ேவண் ம்!	கல்லார்	ஓ த்
தைல ைடத் க்	ெகாளேவண் ம்!	தன்னலம்	இல்லார்	ெசால்லால்	எல்லாம்	எய் ம்!
100
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பார்ப்பனர்கள்	ஏெட ம்	பாழ்நிைலைம	ேபா மட் ம்	ைபந்த	மிழ்க்ேகா
சீர்ப்ெபரிய	நாட் க்ேகா	சிறிேத ம்	நன்ைமயில்ைல	தி ட	ரின்பால்	
ஊர்ப்பணத்ைத	ஒப்பைடத்தல்	சரியாேமா?	ெசய்தித்தாள்	உைடயா	ரன்ேறா	
ஊர்ப்ெப ைம	காப்பவர்கள்	அ·தில்லார்	ஏதி ந் ம்	ஒன் 	மில்லார்!	101

ஆங்கிலத்தில்	 லவெரனில்	அரசினரின்	அ வலிேல	அமர்ந்தி	 ப்பார்!
பாங் ெசந்	தமிழ்ப் லைம	பைடத்தாேரல்	பள்ளியிேல	அமர்ந்தி	 ப்பார்!	
தீங் ற்ற	இைசப் லைம	சிறிதி ந்தால்	படத்ெதாழிலில்	ேசர்ந்தி	 ப்பார்!
ஈங்கிவற்றில்	ஏ மிலார்	தமிழினிேல	ஏெட திப்	பிைழக்க	வந்தார்.	102

ஓவியத்தின்	மதிப் ைர ம்	உயர்கவியின்	மதிப் ைர ம்	இைசயின்	வல்லார்
நாவி 	பாடல்களின்	நயம்ப்ற்றி	மதிப் ைர ம்	உைர	நைடக்
ேம கின்ற	மதிப் ைர ம்	 த்தர்களின்	மதிப் ைர ம்	விள்வார்.	நாங்கள்
யா ம்அறிந்	ேதாம்என்பார்.	ெப ம்பாேலார்	பிைழயின்றி	எ தல்	இல்லார்.	103

ஊர்தி ம்	பார்ப்பா ம்	உயர் ைடயான்	எனக் றிப்பார்.	திரவிடர்	ெகாள்	
சீர் றித் ச்	சீறி வார்	சி ைம ற	வைரந்தி வார்	ெசய் ந்	ெதாண்
பார்தி த்த	என்றி வார்	பழைமக் 	ெம கி வார்.	நாட் க்	கான
சீர்தி த்தம்	என்றாேலா	சி நரிேபால்	 ழ்ச்சியிைனச்	ெசய்வார்	நா ம்!	104

ந நிைலைம	இ ப்பதில்ைல	நல்ெலா க்கம்	சிறி மிைல	தமிைழ	மாய்க் ம்
ெக நிைனப்ேப	மிக ைடயார்	கீழ்ைமயிேல	உடல்வளர்ப்பார்	ெபா ள்	பைடத்ேதான்
அ நத்த	நா கிலார்	அறெமான் ம்	 கிலார்	ஏைழ	ேயாரின்
ம பறிக் ம்	திற ைடயார்	மறந்ேத ம்	திரவிடைர	மதித்தல்	இல்லார்!	105
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இலக்கண ம்	இலக்கிய ம்	ெதரியாதான்	ஏெட தல்	ேக 	நல் ம்.
தைலக்கைணயில்	ெந ப்பிட் த்	தைலைவத் த்	 யில்வ ேபால்	பைகவ
ைனப்ேபாய்
நிைலப் ற்ற	தமிழ்ஏட் ன்	ஆசிரிய	னாக் வ 	நீங்க	ேவண் ம்.
கைலப்பண் ம்	உயர்நிைனப் ம்	உைடயவேர	ஏெட ம்	கணக்காயர்கள்!	106

தன்னினத்தான்	ேவறினத்தான்	தன்பைகவன்	தன்நண்பன்	எவனா	னா ம்
அன்னவனின்	அ ஞ்ெசயைலப்	பாராட் 	ேவான்ெசய்தி	அறிவிப்	ேபானாம்!
சின்னப்பிைழ	ஏெட ம்	கணக்காயன்	ெசய்தி ம்	தி நாட்	டார்பால்
மன்னிவி ம்.	ஆதலினால்	ஏெட ம்	வாழ்க்ைகயிேல	விழிப் 	ேவண் ம்!	107

ஏற்ற றச்	ெசய்வ ம்	மாற்ற ற	ைவப்ப ம்	ஏேட	யா ம்!
ேதாற் 	நிைல ணர்ந் 	ேதான்றாத	வழி றித்	 ைண	 ரிந்
ேசற்றி யர்	தாமைரேபால்	தி நாட் ன்	உளங்கவர்ந் 	தீந்த	மிழ்த்ெதாண்
டாற் ந்தாள்	அங்கங்ேக	அழகழகாய்	அறிஞர்களால்	அைமத்தல்	ேவண் ம்!	108

ெதாண்டர்பைட	ஒன்றைமத் த்	தமிழ்எதிர்ப்ேபார்	ெதாடர்ந்ெத ம்	ஏட்ைட
ெயல்லாம்	
கண்டறிந்தப 	அவற்ைற	மக்கெளலாம்	ம க் ம்வணம்	கழற	ேவண் ம்.
வண் ெதாடர்	மலர்ேபாேல	மக்கள்ெதாடர்	ஏ பல	ேதான் ம்	வண்ணம்
மண் ெதாைக	திரட் ,அைத	ஏெட த	வல்லார்பால்	நல்க	ேவண் ம்!	109

ஆங்கிலத் ச்	ெசய்தித்தாள்	அந்தமிழின்	சீர்காக்க	எ தல்	ேவண் ம்.
தீங்கற்ற	திரவிடநன்	ெமாழிகளிேல	பலதாள்கள்	எ தல்	ேவண் ம்.
ஓங்கிடநாம்	உயர் ைறயில்	நாேடா ம்	கிழைமெதா ம்	திங்கள்	ேதா ம்
மாங்காட் க்	 யிலினம்ேபால்	பறந்திடேவண்	 ம்தமிழ்த்தாள்	வண்ணம்	பா !	110
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ேகாயில்பல	கட் கின்றீர்	 ளங்கள்பல	ெவட் கின்றீர்	ேகாைட	நாளில்
வாயி ற	நீர்ப்பந்தல்	மா ரிஞ்ச	ெந ந்தறிகள்	வாய்ப்பச்	ெசய்தீர்.
தாயி ம்பன்	மடங்கான	அன்ேபா 	மக்கள்நலம்	தா கின்றீர்.
ஆயி ம்நம்	தமிழ்நாட் ல்	ெசயத்தக்க	தின்னெதன	அறிகி	லீேர.	111

தமி யர்ந்தால்	தமிழ்நா 	தா ய ம்,	அறி ய ம்	அற ம்	ஓங் ம்.
இமயமைல	ேபா யர்ந்த	ஒ நா ம்	தன்ெமாழியில்	தாழ்ந்தால்	வீ ம்.
தமி க் ப்	ெபா ள்ெகா ங்கள்	தமிழறிஞர்	கழகங்கள்	நி வி	 ங்கள்.
தமிழ்ப்பள்ளி	கல் ரி	தமிழ்ஏ 	பலப்பல ம்	நிைலப்பச்	ெசய்வீர்!	112

ேநர்ைமயின்றிப்	பிறர்ெபா ளில்	தம்ெபயரால்	கல் ரி	நி விப்	ெபண்ைணச்
சீர்ெக த் ம்	மைறவழியாய்ச்	ெசல்வத்ைத	மிகவைளத் ம்	 	ெக த் ம்
பார்அறியத்	தாம்அைடந்த	பழியைனத் ம்	மைறவதற் ப்	பார்ப்பான்	காலில்
ேவர்அ ந்த	ெந மரம்ேபால்	வீழ்ந் ம்அவன்	விட்ட ேவ	வழியாம்	என் ம்	113

அறத் க் 	நி வியைத	வ வாய்க்ெகன்	றாக் வதில்	அறி 	ெபற்ற
மறப்பார்ப்பான்	ெசந்தமிழ்	மாணவைரக்	ெக த்தா ம்	எதற் ேம	வாய்
திறக்காமல்	தாமி ந் ம்	ெசந்தமிழ்க் ப்	பா படல்	ேபால்	ந த் ம்
சிறப்பார்ேபால்	இல்லா 	ெசந்தமிழ்க் 	ெமய் ளத்தால்	ெசல்வம்	ஈக.	114

சிங்கங்கள்	வாழ்காட் ல்	சி நரிநாய்	 ரங்ெகண் 	சி த்ைத	யா ம்
தங்கிெந ங்	 ச்சலி ம்	தன்ைமேபால்	தமிழ்நாட் ல்	தமிேழ	யன்றி
அங்கங்ேக	அவரவர்கள்	தம்ெமாழிக் ம்	பிறெமாழிக் ம்	ஆக்கம்	ேத
மங்காத	ெசந்தமிைழ	மங் ம்வைக	ெசய்வதற் 	வழக் ம்	ெசால்வார்.	115
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அச்சகத் த்	தமிழர்க்ேகா	அ ந்தமிழில்	அன்பி ந்தால்	அச்சி	யற் ம்
எச்சிறிய	அறிக்ைகயி ம்	 ற்களி ம்,	எதிர்ெமாழிைய	உைடயவர்	நீக்
கச்ெசால்ல	லாமன்ேறா?	எண்எல்லாம்	தமிழினிேல	உண்ேடா	என்றால்
ெமச் கின்ற	ஆங்கிலஎண்	அல்லா 	ேவறில்ைல	என்கின்	றாேர!	116

கைலச்ெசால்லாக்	கத்தாேர	கல்வியினால்	நீர்ெபற்ற	அறிைவ	ெயல்லாம்
தைலச்சரக்காம்	தமிழ்ச்சரக்ைகத்	தைலகவிழ	ைவப்பதற்ேகா	விற்கின்	றீர்கள்?
மைலச்ச க்கில்	இ க்கின்றீர்	மாத்தமிழர்	கண்திறந் 	வாழ் க்	ெகல்லாம்
நிைலச்சரக்ைகக்	கண் ெகாண்டார்	ெந நாளின்	விைளயாட்ைட	நி த்த
ேவண் ம்.	117

அரசின ம்	ெபரியநிைல	அைடந்தவ ம்	அறிந்தி க!	மக்கள்	ெநஞ்சில்
ரசி ந் 	 ழங்கிற் த்	தமிழ்வாழ்க!	தமிழ்ெவல்க!	என்ேற	 ன்னாள்

அரசி ந்த	தமிழன்ைன	ஆட்சியிேல	 ழ்ச்சிெச ம்	ஆட்கள்	யா ம்
எரிச !தமிழரிைட	எ ச்சி ம்	தமிழார்வம்	ெகா த்த	தீ!தீ!!	118

கட ள்ெவறி	சமயெவறி	கன்னல்நிகர்	தமி க் 	ேநாய்	ேநாய்	ேநாேய!
இைடவந்த	சாதிெய ம்	இடர்ஒழிந்தால்	ஆள்பவள்நம்	தாய்	தாய்	தாேய!
கடல்ேபா ம்	எ க!கடல்	 ழக்கம்ேபால்	கழறி க	தமிழ்வாழ்	ெகன் !
ெகடல்எங்ேக	தமிழின்நலம்	அங்ெகல்லாம்	தைலயிட் க்	கிளர்ச்சி	ெசய்க!	119

விழிப்ேபாேர	நிைலகாண்பார்	விைதப்ேபாேர	அ த்தி வார்	கைளகாண்	ேடா ம்
அழிப்ேபாேர	அறஞ்ெசய்வார்	அறிந்ேதாேர	உயர்ந்தி வார்!	ஆதல்	ஆர்வம்
ெசழிப்ேபாேர,இைளஞர்கேள,	ெதன்னாட் ச்	சிங்கங்காள்!	எ க!	நம்தாய்
ெமாழிப்ேபாேர	ேவண் வ 	ெதாடக்கஞ்ெசய்	வீர்ெவல்வீர்	ெமாழிப்ேபார்	ெவல்க!
120
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